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Isz Amerikos
Darbininkai
Vėl Reikalauja

Politikieriaus Darbas Malonus

DETROIT, MICH. — Nauji
susikirtimai pasirodo ant dar
bininku frunto. Kaip pernai,
taip ir sziais metais Automobi
liu Darbininku Unija stoja in
pirmas eiles ir pradeda kara ar
derybas su fabrikantais.

_

r

Savimi
Nepasitiki Ir In
Kitus Netiki

Lenku
Žmones
Rinkimai
Rinkimai Sukti, Netei
singi, Bet Nieko
Negalima Daryti

__

Viesulą Padare Daug Bledies
Arkansas Ir Missouri Vals,,
Amerikos Kareiviai Apleis Ki
nija; Anglijos Darbininkai Rei
kalauja Geresnio Alaus; Kon
gresas Priesz John Lewisa

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia staeziai pa
sakė Lenkams kad tie rinkimai
buvo tik monai ir kad Lenkijos
v 1
Komunistiszka valdžia sulaužė
visas Yaltos Konferencijos su-j
tartis ir pasižadėjimus. Bet
Walter Reuther, Automobi
tuo paežiu kartu Amerikos val
liu Darbininku Unijos pirmi
Republikonas Kongresm^ nas da vis bedavoja kad jo dar džia prisipašinsta kad dabar
ninkas pastate savo pareikala
nas, Francis J. Love, isz West! has toks sunkus, tai mes mielu
vimus fabrikantams: Trisde- Virginia sako kad jo darbas1 noru su juo persimainysime nieko negalima daryti nei Len
kams nei Komunistams. Ame
szimts centu ant valandos dau yra sunkus, bet mums iszrodo darbais. Tegul jis ima musu
rika nieko nesako apie nutrau
giau algos. Pittsburge, Phil
kad jis daugiau malonus negu darba pyszkinti straipsnius ir kimą draugiszku dipliomatijos
Murray stato savo unijos dar
sunkus kai atsiranda tokiu pa- rinkti prenumeratas, jieszkoti santykiu su Lenkija. Ameri
bininku pareikalavimus plieno
gclbininkiu kaip szios dvi gra skaitytoju, o mes mielu noru kos Ambasadorius Arth. Bliss
—
★
____ ___________
ir geležies fabrikantams. Sziais
žuoles, Ethel Hester, po kairei, imsime jo jau taip sunku darba Lane vis gyvena Vžrszavoje.
metais, kaip ir pernai, uniju
isz Washington© ir Mary Had- su tuom dviem gražuolėm pa- Naujas Amerikos Sekreto
ISZ EUROPOS. — Pramone, biznis ir
vadai aiszkinasi kad jie turi dox isz Moundsville, West Vir gelbininkem.
i
rius
Geo.
C.
Mare
taip daryti, nes pragyvenimas ginia. Jeigu szitas Kongresmodarbas sustojo ant vietos ir dabar jaupa-----------★—A-----Lenkus Kom
labiau pabrango. Sziais metais,
sako kad
zangos taip kaip ir nematyti Europos kraszkaip ir pernai, kaip tik darbi
ninkai gaus algas pakelti, vis nes klausimas yra labai keblus vo’jiiš peY^teTnaiiiyi'lIS“ jinkD
Ims daug metu pirm negu Eurotuose,
versti balsuoti
kas pabrangs ir gyvenimas pa ir painus. Didžiausias klausi mus jeigu jie tiems\ kontraktokad žmones b
zdinami,
pos žmones gales atstatymo darba pradėti.
brangs, ir vėl reikes algas pa mas dabar priesz visa Kongre riams pavėlins savptiszkai ge/ .
WASHINGTON,
D.
C.
jir
net
muszami,
persekioj
szefta
vesti
ir
pabranginti
nau

kelti. Ir taip ta pasaka eina ir są tai yra kaip parūpinti dau
Naujas Amerikos Sekretorius,
jus namus ir pakelti randas. žudomi.
Amerika vis gelbes Europos krasztus
eis, be pradžios ir be pabaigos. giau namu visiems.
Tai dabar tie nabagai politikie Naujas Lenku J Ambasado Generolas George C. Marshall
Bet szita karta fabrikantai Pargryžusieji kareiviai apsi- riai ir Kongresmenai jaucziasiĮ rius Jozef WiniewieIcz atsilan per daug permainų Užsienio per sziuos metus, bet jau daug mažiau te
ir uniju vadai stengiasi tokiu ženijo ir dabar nori ir reikalau kad jie atsidūrė tarp kūjo iri kė pas Amerikos Sekretorių politikoje da nepadarys. Jis nai siuns ir duos negu pernai.
Europos
paežiu klaidu nepadaryti, ku ja namu kur jie galėtu savo priekalo, tarp velnio ir szetonoJ parodyti savo ingaliojimus ir lauks iki po tos Konferencijos
rias jie pernai padare. Dabar szeimynele inkurti. Kai val
paskui jis visas savo ingalioji- kuri atsibus Moskvoje. Keli žmones ta žino ir nuįauczia ir už tai ju
džia
sulaiko
pabranginima
uniju vadai jau nenori ir stamo popieras inteiks Preziden augszti žmones užsienio politi viltis vis gesta ir mažėja.
Belaisviu
Aniuolas
koje gal bus paszalinti, bet be
cziai bijosi straiku, dabar fab nauju namu ir randos pakėli
tui Trumanui.
mą,
tai
fabrikantai
nenori
nauveik
visas sztabas liksimas
rikantai jau mato kad jiems ne
Amerikos valdžia dabar ga
Savimi nepasitikėjimas slopina Europos
pats iki po konferencijos, kur
gerai užsidaryti savo fabrikus, ju namu statyti, nes jiems malėtu nutraukti visus santykius
bus tariamasi apie taikos su žmonių jiegas. Iszimant 'Scandinavija, SzveiJeigu Dievas duos abiem nors I žas pelnas. Kai nauju namu ne
su Lenkija, bet isz to nieko ge
stato
tai
pargryžes
kareivis
ne

kiek proto, tai gal viskas iszro nebutu, ir'mes daugiau nu- tartis del Vokietijos.
gali
nei
seno
laužo
rasti.
Bet galima tikėtis kad tuo- carija ir Portugalija, visos tautos Europoje
eis ant gero.
kentetume negu tie Lenkai Ko
munistai, nes tada Lenkai jaus daug permainų kaslink dabar rankas nuleidžia ir puola vis giliau,
Fabrikantai jau supranta Jeigu valdžia panaikintu vi
Amerikoje negalėtu susisiekti Amerikos nusistatymo del su- ir giliau, in beviltiszka pasidavima.
kad jie negali savo daigtus sus suvaržymus, tai visi fabri
Kam
ar susiraszyti su savo draugais vienyjimo ginklu Pietų Ameri
daugiau branginti. Fordas sa kantai ir kontraktoriai ant ry
kai. Armija jau seniai norėjo dirbti, statyti, rengti ir ruoszti, kad neži
ir giminėmis Lenkijoje.
vo For dūkūs jau atpigino. tojaus pradėtu statyti szimtns
ir nori kad Pietų Amerikos ar
Fordukai dabar parduodami tukstaneziu nauju namu. Bet ir
Amerika galėtu sustabdyti
nia kas rytoj juos isztiks, kam valdžia
už $15 ir $50 pigiau. Kitos au czia tam pargryžusiam karei
visa paszelpa ir paskolas Len mijos vartuotu tokius paežius
t()j jį buS UUVeTSta 3F SUSiedo
kams Komunistams, bet jie jau ginkluskaip ir mes. Armijos tvef|jįej
tomobiliu kompanijos susirū viui kita beda. Be valdžios
(generolai
aiszkma
kad
tas
rei-j
.
•'
J
priežuros
ir
suvaržymo
ant
ir dabar mažai ko isz musu'
pino, nes jeigu Fordas atpigino
kalinga
del
geresnes
apsaugos,
užkariauta?
savo Forduka tai ir kitos kom nauju namu statymo ir randės
tikisi.
nes jeigu karas kiltu tai mes j
pabranginimo, visi kontrakto
panijos negali atsilikti.
Isz viso to matyti, kad mes i greitai galėtume visoms Pietų'[ Visi jaunieji, nematydami gosiąvija dabar turi didesnes
riai ir sanvininkai taip pabran
nieko daugiau negalime dabar,j Amerikos tautoms pristatytiJ nei ateities nei vilties savo ir galingesnes armijas negu
Czia labai geras ženklas, ne gintu naujus namus ir taip pa
kraszte nori savo tėvynė pa turėjo per kara; ir szitos armi
padaryti kaip tik pareikszti1
vien tik kaslink automobiliu, keltu randas, kad nors daug
visokiu kariszku ginklu. Valsavo nepasitenkinimą ir laukti i džia ir Washington© politikie likti, pabėgti ir iszvažiuoti in jos kenkia ne vien tik tiems
bet del visokiu kitokiu daigtu. tuszcziu namu butu, bet par
kitus krasztus, ypatingai in krasztams isz kuriu vyrai in
pakol atsiras proga.
riai buvo tam prieszingi. Da
Reikia tik kad kas pradėtu ir gryžes kareivis neturėtu gana
Amerika. Senesnieji mato kaip vaiska imame, bet da labiau
visi kiti fabrikantai norom ne- pinigu nei pirktis nei randabar Generolas Marshall gales
i ju susitaupinti pinigai nyksta toms tautoms, kur tuos armijos
Ponia Sucher Frydrych,
noroms turės taip pat daryti. vuotis.
savctiszkai, sulyg armijos nu-j
| ir dingsta po ju akimis. Val randasi, nes reikia jas iszlaikysistatymu, szita tvarka invest i.1
(buvusi Luba Tryszynska užsi-‘
džia neapsaugoja nuosavybes, ti ir isžmaitinti.
Tai szitas klausimas dabar tarnavo sau varda “Belaisviu;
Užsienio dipliomatai tikisi
ir už tai pinigai, turtai ir visas
vargina musu Kongresmonus Aniuolas,” kai ji prižiūrėjo ir
kad visos tautos sutiks ant tai
kraszto kapitalas yra pakavo- Visuose krasztuose atsirado
ir Senatorius Washingtone. iszgyde, nuo mirties iszgelbejo
kos sutarties del Vokietijos.
jamas ar iszvezamas isz to milijonai valstybiniu darbinin
Fabrikantai ir kontraktoriai 65 Hollandijos vaikuczius, ku
Jie sako kad Rusija sutiks ant
kraszto. Niekas nenori nieko ku, kurie sau sziltas vietas pa
pilte pila tukstanezius doleriu rie sziltines liga susirgo Vokiesuvienyjimo ir atstatymo Vopirkti, nes nežino kada isz jo sirūpino, ima' geras algas isz
in Washingtona ar papirkti ar cziu nelaisvėje, Belsen lagery SHANGHAI, KINIJA. —
o. kietijos, nes beveik visi keblu
valdžios ir nieko gero nedaro ir
intikrinti Kongresmonus kad je. Jai suteikė garbes ženkle Kinijos didis eroplanas susi- mai dingo ir didžiausi klausi- viskas bus atimta.
neveikia. Rusija ir Francuzija
my
geriausia iszeitis tai panaikinti lius kelios tautos, ir ji dabar 1 daužė ir sudegė apie szimta
WASHINGTON, D. C. —
„ ■ “ mai jau yra įszaiszkmti ar isz- Kai valdžia nėra pastovi tai jau ima priesz tokius valstyMetodistuL
. \. 4.,,.
. ■ .
liu nuo Hankow.
L_______
Keturi Republikonai Senato-Į visus suvaržymus. Isz kitos pu atvažiavo in Amerika.
lyginti. Didžiausias ir svar biznieriai nedrysta nei parduo biszkus ponelius protestuoti ir
Vyskupas Schuyler Edward j
riai rengiasi inneszti patarimai sės, pargryžusiu kareiviu kobiausias klausimas iszkils kai ti nei pirkti, ir tik mainikauja reikalauti kad jie butu isz tu
Garth, isz Madison, Wisconsin Ministerial pradės tartis apie nes pinŪ?u verte nepastovi.
-kad visos randos butu visiems1 mitetai, uniju atstovai ir szimsziltu vietų iszkrapsztyti ir ei
SKAITYKIT
su savo žmona žuvo. Tai an
Vokietija turi užmokėti! Dideles ir galingos armijos
pakeltos, ir kad valdžia greitu tai tukstaneziu taip sau pa
tu
in darba kaip ir Jdti.
tras didelis eroplanas kuris
tailtnTTlo
VaaJ
laikų panaikintu visus randosĮ prastu žmonių, perspėja ir graI
kitoms
tautoms
už
karo
kaszatitraukia
darbininkus
nuo
“SAULE”
dingo ir susidaužė Kinijoje in tus. Czia Rusija vėl daugiausia' darbo ir taip visa kraszto pra- Milijonai žmonių buvo iszsuvaržymus. Kongresas nežino J sina tuos paežius KongresmoPLATINKIT!
haip szita inneszima priimti, nūs, kad visiems jiems bus paj mone nukenezia. Rusija ir Yureikalaus.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio),

NaujaU

Nori Randas
Pakelti

Eroplanas
Susidaužė
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(Kas Girdėt

Komunistai stengiasi suda
ryti rinkimus Vengrijoje pirm
negu Sovietai isz ežia pasi
trauks. Tukstancziai Vengri
jos politikierių dabar yra suavesztuoti ir in kalėjimą inmesti. 'Cziia tik metai atgal Komu
nistai pralaimėjo rinkimus ir
gavo mažiau negu 17 nuoszimto balsu.

Nepaklusnumas

Karta tėvas papasakojo sū — O, Alfred’ai, del manes ir
nui labai skaudu pergyvenimą, del mus visu sakyk, kad tau
Visa valdžia, visos musu
kaipo persergejima nuo kar- gaila tavo pasielgimo ,ji
linksmybes, visos krikszcziocziu nuodėmių pasekmių, kuo trokszta tau atleisti.
niszkos dorybes, ir visi musu
met prieszinamasi brangios Asz nenorėjau atsakyti. Gir
geri darbai yra ant pataikavi
motinos meilei ir jos patari dėjau, kaip ji lėtai atsitolino
mo pamatuoti.
Pataikavimo
mams.
negali 'būti be nusileidimo ki
nuo manes. Puoliau ant lovos,
tam žmogui ar kitam krasztui.
Francuzijos valdžia rengiasi Kokia dvasios kanezia spin- norėdamas užmigti, praleist ta
Rusija ir visi Sovietai, turi szi uždėti dideles taksas ant visu'• dėjo mano motinos veide, kai sunkia nakti.
ta iszmokti pirm negu jie gali automobiliu; nuo $25 iki $85 ji patyrė, kad visa, ka ji pasa Kiti žingsniai lėtesni ir silp
apie taika kalbėti.
kė, iszkentejo del manes, visa nesni, nei sesers, pažadino ma
ant automobiliaus.
Vokietijoje baisus szaltis tai negalėjo manes sujaudinti. ne.
Jeigu tu visiems pataikausi, nėra gana drabužiu nei anglių. Mes sedejome sode. Ji pakilo ir — Alfredai, mano sunau, ar
tai nei vienam neintiksi.
Szimtai žmonių suszalo ir da. ėjo trobon. Asz, netoli, atsili galiu asz ineiti? Klause tylus
daugiau nuo to szalczio pasi kęs, sekiau paskui. Ligi pat balsas.
Mainieriu lUnijos Anglijo mirs.
trobos duru ji nekalbėjo su ma
Asz negaliu apsakyti", kas
nim.
je pavėlina dabar kompani
man tuomet užlaikė žodžius.
joms samdyti Lenkus mainie- Reike szimto centu idant pa — Jau laikas eiti mokyklon,
Motinos balsas sutirpė mano
rius jeigu tie Lenkai prisira- daryti viena doleri, bet szimtas pagaliau praszneko. Eik, ma
szirdies ledus, ir asz troszkau
szo prie mainieriu unijos. Bet doleriu per mažai, idant su- no sunau. Da karta praszau ta
puilti jai ant kaklo. Bet to nepa
mainieriu unija stato szita san- tverti iszmintinga žmogų.
ve: Pagalvok apie tai, ka asz dariau. Mano paties žodžiai bu
lyga: Jeigu daubai sumažės, tai
tau sakiau.
tu nubaudė mano szirdies me
tie Lenkai pirmucziausia bus
Nebijokie rėksnio žmogaus, — Asz neeisiu in mokykla, lą. Asz norėjau sakyti, kad
pravaryti.
bet saugokis kaip nuo kirmėlės atkakliai pasiprieszinau.
man visai neskaudu. Girdėjau
žmogaus, kuris negali tau žiū Ji nustebusi pažvelgė in ma kaip ji pasitraukė. Girdėjau ja
Daktaras Kazys Grinius, bu rėti drąsiai in akis.
ne neklaužada ir smarkiai ta dejuojant. Troszkau atgal atvęs per kelis menesius Lietu Žmonių neužganadinainczi u rė:
szaukti, bet to nepadariau.
vos -Prezidentu, atvyko in isz nieko, nuolat jieszkancziu — Tikrai eisi, Alfred’ai.
Vėliau po keliu valandų pa
Amerika ir dabar apsistojo pas visokiu priežaseziu, kad ir ant Asz tau liepiu!
žadino narine isz neramus mie
savo broli, Joną Grinių, kuris saules, rasime ju visur; tur- — Asz nenoriu, tariau, pasi
go garsus mano1 vardo szauksgyvena ant 3120 Richmond cziaus name ir vargszio, moky  likdamas savo užsispyrime.
mas. Prapleszes akis, pamauly., Philadelphia, Pa. Dak. tu ir prascziokeliu.
— Viens isz dvieju, Alfred cziau seserį, stovinezia prie
Grinius atvažiavo czia su savo
ai: Ariba kuo greieziausiai eik mano lovos.
žmona Christina, 42 metu am Toki žmones arzina save vis- in mokykla ai'ba asz tave tol
priesz ju intaka, tie vaikai pri džiai ir neteisingi verksmai pa ir pykczio diegus. Karczios
kuom, ka tik kas padaro, arba
—
Kelkis,
Alfred
’
ai,
nelauk
minties neleiskit iszeiti aikszžiaus ir. su slavo sunarni Liūtu,
laikysiu uždarius kambaryj, ne valandėlės, skubėk su ma valo saugotis. Nepaklusnybes daro žaizdas, kurios palieka sa
ko
nedaro,
tiktai
retai
kada
19 metu amlžiaus. Kazys, sūnūs
dalbas gali padaryti sielojo de vo 'ženklus. Leiskite perspėja ten. Venkite baisiu nekulsnyyra rižganiadinti, bet visados kol tu prisižadėsi ateityj visuo nim: Mus motina mirszta!
ankstyvesnių vedybų, buvo sa
me, kurios visas gyvenimas ne mi. Užgniaužkite, užslopinkite bes pasekmių! Nerinkite liūd
kritikuoja ir iszranda priežas met būti man paklusnus.
Man
rodėsi,
kad
asz
sapnuo

vo tėvuti klumoczius.
gales isznaikinti. Ne teisus žp- pirmuosius u'žsikarszcziavimo im atsiminimu ateicziai!
tis, o priek tam, ne tik sau už- — Bet tu to neiszdrysi pa ju, bet valandeliai szokau isz
Daktaras Kazys Grinius sa
trucina gyvenimą, bet ir ki daryti, asz vis sziiaiusziausi, tu lovos ir sejkiau seseri. Da nenu
ko kad jis vis tiki kad Lietuva
tiems neduoda ramybes. Ar- negalėsi manės laiptais užvilk sirengusi gulėjo lovoje motina
bus laisva ir nepriklausoma, jis
sziausia, jeigu tokiu kritikie- ti.
balta, kai ) sniegas. Ji buvo at
sako kad jis visiems savo drau
rium yra tėvais ar motina szei- -4. Alfred’ai, dabar rinkis, sigulus t-s uti pasilsėti ir aL
gams prižadėjo kad jis da sumynos. Tokis ižmogus ne tik su- tarė o tina ir paėmė mane-už sikelui
o beeinanti pas Iszsirinldte isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
gryž. in nepriklausoma Lietu
ranįfos.
Ji
dre'bejo,
net
virpėjo
drumsezia laime szeimynos, bet
co .azirdb
)
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
va. Laikrasztininkams jis pa
ir
bhvo
iszbalusi.
atmeta nuo saves savo vaikus,
"^Sres^vokite:
SAULE" PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
pasakojo kaip Sovietai kas me
-..^hesk 'manos!' '_
baugina juos ir atszaldo nuo teĮflisziu
pa
-laieu
ilusis iszsiunezia in Sibirą apie
aisz,| baisiai padūkęs. Dievas ži
viszkos meiles.
ilto.nno, kuris apėmė
tris tu'kstanczius Lietuviu ir in
no, )net asz pats nežinau, ka asz mane jos alkyvaizdojc. Mano No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 128 Dvi iztorijoz apie Valdi- No. 160 Keturiolika istorijų ap*.
Toki vyra reiketu pasiimt in sakjau.
ju vietas pargabena tiek pat
kus apraszymas, didele knyga, 404 urieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsagailestis i iuvo deszimts sykiu puslapiu. Popierinei apdarai. 50c No. 129 Keturios istorijos apie rguma in balta vergija; PusiaugaveSovietu, kurie užima Lietuviu szali ir iszreikszt jam iszmin- — Ar eisi,. Alfred’ai?
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
vietas ir pasisavino Lietuviu tingai, kokia neteisingysta, ko — Ne, atsakiau, bet kiek nu didesne, n mnstant, kad asz bu minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c to
jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
vau jos , galvažudys. Puoliau No. 103 Vaidelota, apisaka isz mus
kia biaurybia papildo, naikin liūdau nuo jos žvilgsnio.
vardus ir pavardes.
prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,
pirmutines
puses
szimtmeczio,
iszprie
jos
k
vos.
Negalėjau
verk

No.
132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Kai buvo dažinota kad Dak damas ma'lsziu gyvenimą nuo — Tai sek mane, tarė ji, im
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigias Meszla-vežis; Grapas; apie Egh
ti. Dege mano szirdis, galvoje veikslais, 177 dideliu, puslapiu. 35c
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW
taras Kazys Grinius atvažiuoja latiniu savo iszmetinejimu kal- dama mane stipriai už rankos.
beprotiszkai pynėsi mintys No. 104 Trys istorijos, apie Ne paeziuotas. 76 puslapiu................ 20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25
cziu
ten,
kur
ju
nesiranda.
in Amerika tai tuojaus czia bu
Asz pakėliau koja ir spyriau
viena su kita. Sesuo apkabino valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo No. 161 Keturios istorijos apie Aut
Nepažins
tame
ir
neradome
vo sudalyti priėmimo komite
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e
ja! Savo gerąją motute. O!
prapulties kranto; Mistras ir Krepemane rankomis ir tyliai verike. No. 106 Penkios istorijos, apie kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, sziue;
Kampelis duonos; Isz ko dideb
tas in kuri stojo musu dvasisz- da baimes ar 'barnio kuris pri- Kaip man da ir dabar svaigsta
62 puslapiu..................................... .15c
Staiga pastebėjome motinos Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, No. 184 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu........... .. ...25*
kiai, raszytojai, redaktoriai ir sipaižystu prie koliojimo. Jisai galva prisiminus! Ta mintis,
veda in laime; Szaltiszaiti,
ranku judėjimą. Jos akys atsi Dorybe
No. 162 Trys istorijos apie Bais*
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Žudinsta ir Apie UrlikaRazbaininka,
arba ji paprastai kalba, kad kaip upes srove teka, veržiasi
visokie vadai.
merkė. Ji vėl atgavo savo są pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 43 puslapiu....................................... 15c naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
Daktaras Kazys Grinius sa jeigu iszrodo jusu kaltes, daro man in galva. Asz spyriau savo mone, bet kalbos jau ne. Jos iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo No. 139 Trys istorijos apie Užpuo proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 22 puslapiu ................................... 10«
ko jis dabar pasilsės, ir paskui tai del jusu gero. Sako jum, motina, silpna moterį! Savo lupos judėjo, lyg norėjo ka sa Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi limas
kejimas
kunigo. 47 pus................15c
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
zavo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
pradės važinėti po visas lietu kad turi didesne iszmrnti, 'kad mylima motute! Ji pasverdėjo kyti, bet asz negalėjau jos žo Jurgis; Galinga ypata galybe meiles, No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morkasos bobos.
Tefjyri juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
viu kolonijas su prakalbomis. ta, ka kalba arba 'daro, yra tik pora žingsniu atgal ir atsiszlie- džiu suprasti.
trumpi paeakait^faai ir t. t.
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
rai geru, kad jie ji 'žino apie jo in siena. Ji nepažiurejo in
Jis dabar 80 metu amžiaus.
— Motute, motute! Garsia puslapiu, ......................................... 15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
viską geriau kaip kiti ant svie inane. “O, dangiszkasis Tėve,
64 puslapiai ................................... 20c
szaukiau, tik pasakyk kad tu No. 112 Trys apisakos apie pini No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
gai
galva-žudžiai;
Ražanczius
iszgelto.
atleisy jam,” szauke ji: “At man atleidi!
Butkus susirgo ir buvo nu
iliaus; Iszklausyta malda vargszo;
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
vežtas in ligoribute kur jis jau Yra tai žmones, kurie savo leisk jam, nes ijs nežino ka da Ji negalėjo man sovo lupo Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus.................................. 15«
No. 170 Asztuonios istorijos apie
pradėjo sveikti, bet tuo paežiu pasielgimu, atstumia nuo sa ro.” Sodininkas, kuris tuo kart mis pasakyti, bet jos ranka su liukninai einiki ir kiti szposelei. 20e 61 puslapiu...................................... 15c Barbele;
Mokytoja; Velniazkatiitas;
No. 142 Trys istorijos apie Pavei
No.
116
Istorija
apie
Sierata,
kartu insimylejo in gražia, jau ves geriausius prietelius, su- pro duris ėjo, ir pamate, kad spaudė mano. Ji pažvelgė in puikus apraszymas. 119 pus .. . 15s kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo Auklėjimas sveiko ii' aerganezio ka
na slauge. Jis jai viena ryta . drumsczia j u pakaju ir laime, mano motina pabalusi, vos lai maane, ir savo baltas, sudžiū No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Osieczne. 40 puslapiu dy kio; Herodas Boba; Kas nepažinsi*
....................... 15c Dievo tas nepažiusta Tėvu; Per ta
Garžia Haremo nevalninke: T-^oszis
prisipažino: “Asz myliu tave,' nesuprasdami, kad tokiu budu kosi ant kojų priėjo areziau.
msybe in szvieša; Pasitaisias prasivusias rankas iszkeldama, su Viena motina; Vaikucziu plepejlma
No. 144 Penkios istorijos apie Ra
asz nenoriu pasveikti.” O ta daro ir sau skriauda, nes neten — Paimkit sziita berniuką ir spaudė manasias in savo ran 62 puslapiu ...............
15 nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; migelis; Dūkto maikakerezio. 1X1
nuslapiu ... ■....................................25*
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu
uždarykite
ji
auksztai
jo
kam

Paskutine vale motinos; Pakutninkas;
geltonplauke slauge, gražiai ka prielankumo prieteliu del
kas ir užmerkė akis, pakeltas kas Isz girrios ir Ant nemuno
No. 171 Viaiiiolika puiku istorija
5c Ar paszaukt tęva zokoniuka Berną
baryj, sake ji ir nusigryžo nuo in dangų. Sukrutino lupas mal puslapiu ............................... . ■
nusiszypsodama jam, atsake: saves.
15< dina. 61 puslapiu .................... 15c (su paveikslais), apie Džiaugsmu
‘‘Nesirūpink, tu isz tikrųjų ne- Kūdikis nemyli tėvo kuris ji manės, su žvilgsniu gilaus sie dai ir mirė. Tol klūpo jau szalia No. 123 Septynios istorjos api» No, 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
įsa Akyv.uno; Su Dievu; Grigo Kalė
pasveiksi, nes daktaras kuris nuolatos bara ir iszranda viso los jausmo, bet pilnu szirdin- i jos, kol sesuo manės nenuvede. Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
tave gydo mate kai tu mane pa- kias priežastis. Darbininkai giausios meiles ir neapsakomo Nuo to laiko jaunystes džiaugs lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Daineles 47 puslapiu........... 15c Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
No. 146 Dvi ^.torijos apie Auka ptybe gymimo mumisie Dievo muša
gonus.
45 puslapiu ..................... 15c
bueziavai. Jis irgi mane myli. ’ ’ nekenczia bosu, kurie nuolatos skausmo palaužtos szirdies.
mas apleido mane!
Nihilistu;
StebnJBfc* kuczios nakti jame atsigymimo; Metai Svarbiausia
No.
127
Trys
istorijoj
apie
Dūk
iszranda visokias priežastis ir Neužilgo asz pasijutau esąs Vaikai, kurie nepaiso savo ta pustyniu; Peleniute: Du brole’ Nikitas . 61 pus ’« ............. 1 5< atsitikimu; Nusiminimas seno jauniAplaikome daug laiszku su
Buvirsz 100 puslapiu........... 25«
i juos bara, ar turi ar neturi tie- užspęstas, kaip kalinys, savo motinu patarimu, kurie* gėdi Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15r No. 150 Keturios, r "rijos apie Du ikio.
No.
172 Dvi istorijos apie Dukt«
visokiais užklausymais idant
kte
akmenoriaua;
Kl...a;
Nuspręsta
I sa. Kūdikis, kuri tėvai nuola- kambaryj. Norėjau iszszokti nasi prisipažinti ir nusilenkti,
88
sis; A’jt keik užlaiko motorus paslaptį Mariu; Sr nolle isz Lietuvos.
prisiunsti adresa to ir to žmo
61 puslapiu . . . ................ . .... .16' po"!apiu ............. ............................
| tos bara, bijosi prisiartint priei' per atdara langa, bet aukszta, būdami suklydę, laiko vyriszPUIKI ISTORIJA
gaus arba atsakyti ant kitokiu
No. 151 Penkios istorijos apie Vai
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
tokiu tėvu, nes jo nuolatos bi tai pabijojau užsimuszti. Asz ka priesatarauti ir veikti
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios Jo paslaptys; Du Mokiniu; Kam iaa
klausymu ir informacijų per
nenorėjau
atgailoti.
Kartais
jo, o 'darbininkas neužsitikes
akys; Tamayr Vargdienis Jonukas davinėti pinigus. 45 puslapiu
15*
paczta, bet žmones užmirszta
karalium. 61 puslapiu ...........
15No. 175 Paaissaitimo knygele:
savo perdetiniams, nes patro- palinkdavo mano szirdis, bet Iszmintingas Jonukas
No. 152 Trys istorijos apie Kaji Kuczios Žemaites, vaizdelis; G ūdrai
indeti pacztine marke ant at
tuoj vėl pakildavo mano at
tino jame visa užsitikejima.
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 Plemenlis; Isz ko xusidare Anglb
sakymo, todėl, jeigu neaplaikokaklumas, ir jis man kuždėjo
Laike katekizmo iszaiszpuslapiu.............................................. 15c (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana
te atsakymo ant jusu užklau- Ar žinote, kad musu svietas nepasiduot. Motinos iszblysz- kinimo, kunigas kalba vai
No. 163 Trys istorijos apie Gailu vyrnai; Eiles; Kokeis budais apgavi
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62 kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
symo, lai tas buna ženklas kad
kes
veidas
persekiojo
mane.
kams
apie
Adoma:
“
Ir
iszsverentis 4,643 trilijonu svaru,
puslapiu ............................
16c rtai; keletą Juoku ir Paveikslo.
užmirszote prisiunsti marke.
No. 158 Keturios istorijos apie Ka Preke .....................................................
sukasi aplinkiu 1,100 myliu ant Puoliau iri lova ir užmigau. In eme Dievas Adomui szonJeigu reiketu savo kasztu atsa
pitonas Stormfield danguje; Pabė
vakara
iszgirdau
'žingsnius
arkauli,
isz
kurio
sutvėrė
mominutos, o yra tolumo nuo sau
gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis
kyti ant visokiu klausymu tai
tinanc’zius prie mano duriu. teria.
les 93 milijonu myliu.
<10 nnalapin ....................
15*
kaštuotu per meta nemažai
Tai buvo mano sesuo.
TIKTAI,
Jonukas — A-ha! Už tai
Adresas:
. 50c
Jeigu užraszysite savo drau
pinigo. Bukite mandagus ir
— Kas man pasakyti moti- mano tėvelis visados kalba,
giu ar drauge “ Saule ” tai tu
Skaitykite ‘’Saule” nai apie tave? Klause ji.
apie tai ateityje neužmirszkite!
kad mainyte jam per szona SAULE PUBLISHING CO. rės didžiausia linksmybia per Saule Publishing Co-,
— Nieko, atsakiau.
iszlenda!
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Penna.
visus metusi

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c--

Kapitonas
Velnias

’' S A U L E »’

A

*

*

*1

■• W

MAHANOY CITY, FA.

1 g

[paszaukė ta karalaiti ant ka-1 Taip senuke ir padare, nures- Karalaitis stodamas ant'ejo ir atnesze panai vyriszkus
•U'1
karos:
i n n rlnris
in rn'bns.
kares iT'zihpozcf
užpeczetino
duris kiad
kad iii
rubus, tada pana apsirodė
apsirėdė vyjo kambarėli niekasi ne ineitu, riszkai. Plaukus davė nukirpba kas ineis tai tam galva, nu ti ir toks buvo dailus jaunikai
tis kg kito tokio patogaus nie
j^ENOVES laike gyveno tur- tuka, ir atsisveikino persisky- tai tau atiduosiu juos. Mergina kirs.
nenorėjo imt, bet ragana užsi Kada karalaitis iszkeliiavo kur ne buvo, ir nuėjo tada in
tingas kunigaiksztis su sa re.
ant kares, o tėvas tare in save : miestą. Ėjo pro kromus turtin
vo mylima pacziule ir juodu Mergina ėjo per dienia, ir nak- puolė kad imtu tai ir priėmė.
augino del džiaugsmo labai pa ti, niekur nieko nepriėjo nuta Kada priėmė tuos marszki- — Kas tai yra, kad jis taip gu kupeziu, o vienas pamatęs
togia dukrelia kad kitos tokios rė keliaut toliau, kada paėjo’ nius tai ragana atsisveikino ir gina savo pakajeli reikia pa jaunikaiti, paszaukė in kroma,
. ir tarė:
patogios ant svieto nesirado. pusdieni priėjo labai puikius iszejo, o mergina, inejus iii pa- žiūrėti.
' — Gial nori jaunikaiti
.
. . pas ,
Kada duktė jau buvo szeszio- palocius, kurie buvo geležine j kaju nusiprausė dailiai ir ap- — Kada karalius duris atlika metu, tai bijojo kuni tvora aptverti. Mergina be- sivilko tais marszkiniais, tadaplesze žiuri kad įgrabas stovi mane UŽ vyriausia darbininką ?
aplinkui ta pradėjo ja miegas maryt tai jipriesz lova, o tam grabe pana Taip ir pasiliko. Ir pasidavė
BALTRUVIENE
gaiksztis kad jo duktė neisz- vaikszcziodiaina
v arda Andriejus.
,
ir
kada
atsigulė
ir
užmigo.
i
guli.
Durnas
mano
vaikas
padyktu, tai sumanstino atiduot tvora rado vartelius,
palociu niekoj
Kada broliai
manstino xvoa<^i.ixo,
karalius, bet
pas kuirga
xxx^xxx,, x^xx«,
unnuji parjojo, klausė „uuuuuv
uvu kad su-' Kaip pristojo Andriejus in (
kunigą už gaspadine su- inojo in vidurį 'įnuwiu
maustydamas kad pas kunigą nerado, tiktai lovas puikiai pa-'kad ju sesuo ne dainuoja ir ne liaus norą nenorėjo laužyt tai,
kr0™-a7 piadejo labai sektis
Jeigu pasigerete,
i
kupeziai,
kad
in
tris
metus
diTai norints juoku
klotas, o kad ji buvo labai nu- iszeina pasitiktie. Nueina in paszaukė tarnaite. kad numaz-'
bus tai negales iszdyktie.
I
deli
ksaiba
surinko,
o
ir
An

nedarykite.
pakaju,
žiuri
kad
mergina
inicgotu
ta
pana
tai
dailesne
bus,'
Ne ilgai galėjo kunigaiksz- ilsus atsigulee iii lova.
driu
labai
mylėjo,
lede
bran

Arti Rochester! asz
ga tai pamanstijo kad serga ir taip ir padare. Kada nurėdė,I
czio duktė būtie pas ta kunigą
giausiais rūbais ir laike kaip
girdo
,
dundėjimą,
tai
pakilus
««
'budino.
Lauke
broliai
viena
pradėjo
mazgot,
tada
pana
pra-[
ten 'buvau,
norėjo ja patraukti ant szlekto
savo
vaika.
Tai pats girdėjau,
grieko, nes niekaip negalėjo. nubėgo prie lango ir pamate diena, kita ir treczia, tada, da-[ dėjo krutėti pamaži ir pabudo!
-zuis Dvi parties atsiprovinejo,
dvylika jaunikaieziu parjojau- žinojo kad sesuo negyva. La-, isz miego užleisto per prakeik-Į Nepoilgąm laikui
Ilga laika kunigas vargino
■- ' sumanstino padaryti balių, bet
Tai kiti juoku nemažiiai
ja, kad tik pritraukt lant grie ežiu isz daTbo, o tai buvo dvy-| bai graudžiai apsiverke, o vy- ta ragana ir pradėjo kalbėt.
j
sy
J
toki
balių,
kad
sueitu
kuniturėjo,
Kada jau suvis prasiblaivė isz
ko, bet tas viskas buvo tusz- lika broliu. Kaip tik pamate' riausias tarė:
..........................
- ij gaikszcziai,
karaliai ir visi tur
 Negana kad stulboje rėkavo,
miego
aprėdė
ja
in
karaliszkus
įtaiksz-eziai,
tur—
Mes
savo
seseles
no
galiczia, ant galo perpykęs kuni juos, tuojaus atsigulė ir nusi
tuoliai.
Da ir ant lauko iszsigavo,
gas sėdo prie stalo ir surasze davė kad miega ir žiurėjo kas 1116 laidoti in žeme, bet parve- rubuis ir davė 'žinia kuogrei- Kada prisiartino ta diena,
Ir
jau net pradėjo staugt,
szim
stiklini
graba,
indesim
iipcziausia
savo
sunui,
kad
jau
ta
laiszka pas kunigaikszti, kad toliaus bus.
suėjo
kuni
gaikszcziai,
karaliai,
Kaip peklos gyventojai
jo duktė laibai iszdyko ir pasi Kada suėjo jaunikaieziai in ji ir pakalbysim tarpu vartų tai1 paria gyva, kuri grabe gulėjo, turtuoliai ir kunigai, o balius
klykant;
paloeiu ir ėjo kožnais in savo lo vis mos ja in diarba jodami ir Kada karalaitis dažinojo apie
leido.
buvo
parengtas
ant
visos
nedė

Svetimtaucąiai per naktį
isz darbo matysim. Broliai tiko tai, davė žinia atgal kad atTai perskaitęs kunigaiksztis va tare in savo brolius.
lios.
Kada
baliavojo
jau
tris
nemiegojo,
ant to. Parvežė stiklini graba,! vesztu pas ji ja, ba be jos uogatuojaus nurasze laiszka pas ku — Czia niekas ne atėjo, o
dienas,
o
ketvirta
pasakas
pa

Plūdo ir rulgojo,
nigą, kad darytu jo dukteriai kaip szita mergina dabar czia indejo seseri ir pakabino tarpu lojo irinitie. Tėvas liepe parengt sakot, o Andrius vaikszcziojo
Isztikruju,. darote
vartų, tai jie kas diena, maty- laiva, o kada jau 'buvo viskas
ka nori; kad ir smerezia kero galėjo ineiti?
negerai,
d’avo.
parengta, tada, sėdo pana su po kam'baru ir klausė katras
tu ir kad ne nori nei akyse jos Bet kada nuižvelge patogu
szneka,
o
(ant
galo
tarė:
■
Kad taip gyvuliszkai
Netoli tos girios radosi ka- vyriausiu tarnu ant laivo ir leimatyti.
veidą merginos, tada vėliai ta— Pavelykit man ka pasa
apsieinate.
ralyste,
taip
nuo
karaliaus su- dosi in kelione.
Kada sugryžo laiszka pas de in 'brolius:
kyt
ir
apsakė
apie
visa
atsiti

nu su vaisku iszejo in giria ant' Jau buvo nuvažiavę gera gakunigą, ir rado paraszyta kad — Estam mes dvylika broliu,
medžioklos, o karalaitis su vie- la. nuo kraszto, tada tas kara kima, o kad tas kunigas ir ra In viena miesteli Skulkine,
gali daryt ka tik nori su jo o ne- turim nei vienos sesers, tai
lių tarnu paklydo.
liaus tarną paėmė piktas min- gana tonais radosi tai jiem nu
Atsikankydavo sveczias
duktere, tai tuojaus kunigas tegul ji bus musu sesuo, tai ji
kirto
galvas,
o
tasai
karalaitis
Kada juodu paklydę vaiksz- tis, bet ji nedasileido jo ne arpas. moteriia,
nuėjo pas ta nekalta mergina ir mums pagamins valgi, ap
cziojo ir atėjo pas ta paloeiu,' tyn, tai tas kersziiit smerezia, apsiporavo su ja ir laimingai
Atsiveža valgiu,
parodos laiszka tarė:
skalbs ir lovas paklos tai mum
gyveno, o jos tėvas ir visi gimi
kur ta pana kabojo tarp bromo, i pradėjo tardamas:
Taipgi gėrimu.
— Žiu’rekie ka man tavo tė nereikes apie nieką rūpintis. o karalaitis pamatęs tai nega- — Jeigu r eklausysi tai tau nes isz to džiaugėsi.
Per kėlės ’dienas
vas atrasze, kad asz noriu tai Visi broliai tiko ant kalbos Įėjo atsiž’žiureti in ja ir tare in smerti padalr ^iu, o pana atsa
neszinasi,
----- G ALA ę----galiu tave smerezia kankyti vyriausio brolio ir priėmė ja už siavo tarną j
ke:
Kaip du nevedai glamonisi,
jeigu tu mane neklausysi!
seseri.
Ba tai ne bile
— Žinai \ka? Vokim szita — Veluk an smerti padaJUOKAI
Mergina iszgirdus tuos zo- Mergina atsikėlė ant ryto pana, o taritas atsake:
u ki
ryk—
kokis,
jaus anksti pagamino valgyt. — Ka negyva, tai_nieki at- noirinkiny®
džius, tare in kunigą:
Didelis, bet žioplys,
U Laukinį
’ — Asz veluk smerti dastotie Broliai sukilę pavalgė id Užjo sake karalaitis, asz be jo.s^MI
Kožna bobele toki
jo in dauba.
ne ta nuodėmė!
mylėtu,
galiu butieJ Tarnas pristojo
.HPI^^Soir jau
Vaikutis — Mamyte, paro
Kunigas perpykęs paszaukė Kada jau diena perėjo, va ant karalaijczio noro ir pavogė. nors per nai E, o pana, pajutus dyk man norint viena karta
Ka!d tiktai turėtu,
savo važnyczia ir liepe vestie kare broliai parjojo isz -darbo, Kada bego per giria, pasiju savo smerti iszejo vakare ant laukini žmogų!
Kvailiu visur atsiranda,
in giria, nukirstie galva ir par- o seseri rado linksma ir dai- to kad jau netoli namu, kara virszaus laivl, nuvaktavo kad
Bet, tegul jieszkot
Motina — Gerai vaikeli,
neszti mažiuką pirsztuka ir nuojanezia.
pabando.
niekas
ne
malto,
nusileido
in
laitis parsinesze in savo paka
- tiktai neužmig, o tuojaus tė
liežuvio gala, kad jisai matytu Labai linksmai gyveno mer jeli ta pana su graibu ir pasista luoteli kuris J buvo virve pri- tis rgitas pareis, tai iszrodys
gina su savo 'broliais, ir tarp
jog jos nėra.
Vargszai tie vyrai,
tė priesz savo lova, kuri gulėjo riszt’aą prie laivo, nupjovė vir kaip tiktrai laukinis!
neiszpasakytas
Važnyczia buvo labai Dievo visu bu'vo
Ka atsimena apie szeimynele,
tonais net du metus, po tam ve ir likosi nuo laivo, o laivas
baimingas žmogus, tai kad jam džiaugsmas, ba visi broliai my
Kad po jo mireziai
nuėjo pas karalaiti, o pana nuKas
Geresnis
kunigas liepe, tai turėjo taip lėjo savo sesedi.
vargus nekentėtu,
figr3 Neužmirszkit atnau nesze vilnys in kita karalyste.
Dabar palikim juos didelėm
daryti.
Ir motinėlės vaikai
Kada iszlipo isz luotelio, su
Pirmutinis girtuoklis —
Kada nuvede mergina in gi džiaugsme, o gryžkim pas ku jinti savo prenumerata už laik- tiko foiedna žmonele, ir tarė:
klausytu.
Ar-gi randasi kas geresnio
raszti “Saule.” Del daugelis
ria, puolė ji jam in kojas mels nigą.
Bet, bobele kitaip
laikas jau pasibaigė ir apie tai — Senuke, ar ne galėtum ant svieto kaip stiklelis ge
*
*
*
dama gyvasties, tai jam laibai
sau manstina,
tu man ta loska padaryti, ar ros guzutes?
pagailo ir pradėjo gailiai verk- Kunigas paėmė už gaspadi praneszeme! Bizni be pinigu
Antras Girtuoklis — Taip Kad pastiptu ka greicziauisia,
ne ragana, ir jiems užėjo ant sunku varyti, ypatingai lai'k-Į negalėtum tu miau vyriszkus
tie, tardamas :
Tai butu daug geriau!
raszczio, kuris sureikalauja ru'bus parūpint, tai asz savo yra! Du stikleliai geros gu
— Bet kas man bus kaip asz minties kunigaikszczittte, air ji
Tada pinigu turėsiu,
kožna doleri. ACZIU!
szlebes karaliszkas atiduosiu. zutes!
tave gyva paleisiu ? Paskui gyva ar ne, ir paklausė raga
Ir jaunesni vyruką
man smerti darys, o mergina nos, savo gaispadines, o ragana
gausiu,
paėmus knygas peržiurėjo ir
atsake:
Ne viena taip prisigavo',
Dragina, Vandeniu Aplieja Žeme
— Ne! Asz negry'žiu nei pas tarė:
Ir jaunesni vyra
tęva nei pas kunigą, buki© ra ■ — Ta mergina, kuri buvo
gavo.
mus nežinos niekas, sztai szu- pas tave už gaspadine, tai ji
Bobele gerus laikus
north pearj
niukas, užmuszk ji ir nuplauk' yi'a gyva ir labai linksmai gy...
SACCH TUHfS
turėjo,
8AC&H MWS1
i I
lįežuvi, o pirsztuka asz duosiu' vena.
Vaikus nežiūrėjo,
Kada kunigas iszgirdo apie
savo nuplauti.
O
tas
antrasis vyrukas,
®l>tb
Taip ir padare kaip kuni- tai, nulindo ir tare in ragana: j amBiIW
Pinigus palmes,
gaikszcziute pamokino, nuplo — Ar negalėtum tu jai smerIr iszdume in svietą.
vė szunukui liežuvi, o jai pirsz- ' ti padaryt?
Tegul Dievas baudžia
Ragana panianstino ir tarė:
tokias 'bobas,
— Negaliu prižadėti ha be
Katros nori vyra.
da prieiti prie jos, bet pažiūrė
Ant Gavėnios
numaryti,
siu.
Ragana
baii
pasakius
leido

—t—
Ir su juom atsiskirti.
|
Graudus verksmai arba pasi- si in kelione.
Ar nors karta negalite
budinimas prie apmislinimo Kada ragana pribuvo iii ta
apsimalszyti,
Kanczios Vieszp. Jezu'so Kris paloeiu pas kunigaikszcziuite
Už savo žiotis pakuta
tus©, pagal senoviszka būda, persistatė laibai biednta>, o merdaryti,
10c. Stacijos arba Kalvarija V ' gina pamaezius biedna senuke.
Net jau man gieda po
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas' tarė:
in
czia
—
Kaip
tu
senuke
pakampes vežliot,
arba.muka mušti Iszganytojaus
gavaisi?
Jau
du
metai
kaip
įasz
Po
kaimelius
ir miestus,
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku
Vis žines rankiot,
Seraphiszkas officium 10^. No czia tai da nemaeziau mote-J
riszkes
savo
akyse.
Pavalgydi-į
Jau laikas pakuta už
vena Stebuklingo Medaliko
Rytu puseje, Washingtono mas baisiai didelis ežeras, ku tomo ežero ir visu lauku, kurie
nusidėjimą daryti,
Dievo Motinos Garbei 10^. Is no kaip gera nauda ta prakeik- į
v
i
ta
ragana.
o ta ragana turėjo valstijoje eina labai didelis už- rio užtvenktas vanduo iszsilies to vandenio laukia. Pats ežeras
Ir namie vakarais
torija apie Amžina Žydą, jo ke
sėdėt,
lione po svietą ir liudymas apie su savim moteriszkus marszki- simojimas ir darbas; sudregin- ant tu lygumu kur ūkininkai bus apie 27 myliu ilgumo ir bus
nius,
ir
tarė:
ti, vandeniu aplieti szimtus gales gerus javus sieti ir pjau vienas isz didžiausiu darbu
Nekurie visokiais budais
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
Buvau pas karalių ant laido tukstancziu hektaru žemes, ku ti. Czia apie 15,000 szeimynu Amerikoje.
iszsikalibineja,
kėlis knygute $1.00.
Ir 'bereikalo rugoja.
SAULE PUBLISHING CO., tuvių. Jo pati numirė tai man ri yra derli bet labai sausa. apsigyvens.
I
atidavė
marszkinius,
netinka
Prie
Coulee
miesto
yra
statoCzia matome žemlapi to staMahanoy City, Pa-
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS
GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

LIETUVTSZKA

UŽEIGA!

ANDRIUS
RĖKLAITIS
206 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

ALAUS - DEGTINE - VYNAS
Vieta kur sustoja kitu miestu
pravažiuojanti Lietuviai.
Užkviecziu Savo Draugus
Lietuvius Atsilankyti.

?
I
I

I

KALENDORIAI
1947 M.
___

£.1

15 coliu ploczio x 23% col.
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
Adresas:

I
I

SAULE PUBLISHING CO., £
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ?

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.
, ..*
SAULE PUBLISHING GO.,
Mahanoy City, Pa. ■ U.S.A,
Siuncziant pinigus per bankini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu
prie paskirtos sumos nes musu
bankos reikalauja deszimts
centu už iszniokejima czekiu ir
ekspresiniu kvitu. Busime jums
dėkingi už tai ir neužmirszkite
ateityje, kada siunsite czekius
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet
jeigu siunsite money orderiu
per paczta, tada pacztas neima
ekstra už iszmokejima money
orderio. Acziu visiems.
“Saules” Redyste.

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

One of my nephews, Assistant Sec
retary of the United States Treasury
Edward H. Foley, made a few re
marks the other day which are worth
the attention and action' of all my
other nieces and nephews. In talk
ing about buying Savings Bonds
through the payroll savings plan, he
said: “Workers are doing them
selves a favor when they increase
their take-home savings. The man
who has saved up a reserve has a
sense of security which the man whc
lives from hand to mouth can never
know. He gets more out of life. He
ean take today as it comes, rather
than spend it worrying about to
morrow.” The same reasoning ap
plies not only to Americans on some
body’s payroll but to the millions of
men and women who earn their liv
ing as doctors, lawyers and inde
pendent business men who can ar
range for regular purchases of Sav
ings Bonds at their banks.
U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

,r BA ULE’1 MAHANOY CITY, PA.
Gerbiama Kleboną Kun. Dau
miesteli. Koncertas buvo gra mieravimu per giliai, per žemai! armijai ir kariszkoms instaimantą, vardu Lenku-AmeriBarsiukas Pranaszas
žus ir indonius, Ona Kaskas sa inkirpta. Bet tokiu žmonelių' goms.
kiecziu Draugystes isz Shenan
vo pilna ir skambanti baisa la visur randasi, o ypatingai ma-l Ims ilgus metus; deszimts,
doah. Pirmininke Lenku Pa[ dvideszimts ar trisdeszimts
bai gražiai sunaudojo ir paro žesniuose miestuose.
r— Petnyczioj pripuola Szv. szelpos Kliubo isz Shenandoah,
de kaip puikiai galima 'žmo In koncerto suvažiavo daug metu pirm negu Europos
ir kiti atsilankė.
Petro Nolasco.
gaus balsas suvaldyti.
žmonių isz visu apylinkių. Au- krasztai sugryž prie paprasto,
— p. Simonas Stanulis su Advokatas Cletus Kilker pa
fokusai
atvėpė žmones isz kitu ramaus ir taikaus gyvenimo.
Susirinkusieji ramiai sėdėjo
paezia motoravo in miestą su sakė geriausia ir indomiausia
ir, kartas nuo karto rankomis miestu, miesteliu. Koncerte bu—
reikalais ir prie tos progos at-j prakalba. Jis visiems primine
paplojo, bet buvo aiszku kad' vomatyti ir keli Kunigai: Kun.'PUSE STIKLO NEI
lanke “Saules” redakcija, nes, kad Girardvilles lietuviai lajie ko kito tikėjosi ir vis lauke Kazimieras Klevinskas isz Ali-j
piT^I A IT NT? C ANA
Stanuliai yra musu skaitytojai, bai gražiai sugyvena su miestekad Ona sudainotu kokia jiems nersville, Kun. Babiarz, Lenku
Szirdingai aeziu už atsilanky- lio*svetimtaucziais, kad Kuni
geriau pažinstama daina. Ke-| vikaras, Alinersville; Kun. j LONDON, ANGLIJA —
gas Daumantas labai daug ge
ma.
lios mokytojos ‘besiklausyda- Juozas Karalius, Shenandoah; Anglijos darbininkai dabar
— Snbatoj pirma diena Va ro nuveikė ne vien tik Lietuviu
mos koncerto prisipažino kad Kun. Kazimieras Rakauskas, reikaiaUj a kad valdžia pavelinsario (Feb.), trumpiauses me- parapijai, bet ir visam miestui,
| joms butu buvę kur kas geriaut Alahanoy City, ir Kun. Juozas įu bravorams daryti daugiau
nesis, menesis paszvenstas ant kad vikaras Kunigas Albinas
iir maloniau----’ —
1jeiguyjos szi
vaka-]
Gaudinskas, New Philadel- a]aiis įr geresnio alaus. Mainiegarbes Slaptingo gyvenimo Neverauskas labai gražiai dar
ra butu nuėjusios ant basket- Pbiaj riai sako kad jie negali anglis
buojasi jaunimo tarpe, kad GiKristaus.
boles, o ne in koncertą. Kiti ne Po Koncerto Lietuviu AIote-'kasįį jeigu jie negali ‘dulkes
— Pone Viktorija Petusz- nardvilles Lietuviai gali
rimavo už tai kad buvo sunku ru, Khubas surengė maža už- nupiauįį su keliais buteliais gekiene ir sūnūs Juozapas, isz džiaugtis ir didžiuotis kad jie
girdėti Onos Kaskas balselis.] kand'i dainininkei. Czia Kun. ] ro aiaus. Bravorininkai teisi
Fraekviiles, ana diena motora dabar turi tokia puikia ba'žnyNebuvo ežia jokiu garsiakal-Į K. Klevinskas pasakė gražia nasi kad jie negali geresnio
vo in miestą kurie atlankė savo czia, mokykla, ir sesutėms na
bin, ir plonas, sopranos balselis prakalba. Po szito mažo vaka- aiaus daryti nes valdžia jiems
pažinstamus, taipgi “Saules” mus, kurie yra gražiausi visoje
isz tikro negalėjo visu pasiek- relio, Ona Kaska atvažiavo in nepaskiria gana kviecziu. Valredakcija, atnaujinti savo pre apylinkėje.
Minersville pas Visockiene,1
dabar atsidūrė tarp kūjo
ti.
numerata už laikraszti, nes po Girardvilles miesto mayoras,
Nežinome kas szitas dainas kur praleido visa viakara. Ona įr priekalo, tarp velnio ir mane Petuszkiene yra musu senu1 ar kaip tenai vadinasi, “Chief,
1 džiaugiasi kad tiek daug Lie-] rįu, nes nera gana kviecziu del
parinko; ar pati dainininke
skaitytoja ir myli laikraszti] Burgess” taipgi pasakė pra
ai jvro
pauejejao,1
dalYvavo tame jos kon- maįsto, tai kaip galima paskirOna Kaska, ar
jos padėjėjas,
“Saule.” Aeziu už atsilanky kalbas ir pastebėjo kad Lietu
r
jos
prižiūrėtojas,
1
certe
.
ir
Pasiaiszkino kad ji uz ti daugiau del gėrimo.
pijanistas, ar „
mai.
viu vikaras, Kunigas Albinas
..... ________________
manadžeris
ar tie kurie______
szitus,1 tai Lietuviszkai negalėjo dai-. Anglijos bravorininkai su
— Lietuviu Moterių Kliu- Neverauskas viso miesto jauni
koncertus surengia; bet galima'nuot1’ kad 31 buvo ne Lietuvla. pavydu žiuri in Amerikos braSulyg senu žmonių pasa- sanvaites szaltos žiemužes; 0
bas isz Schuylkill pavieto lai mo rūpinasi^
tikrai pasakyti kad szis parin- czia Pakviesta- J1 sako kad Jai| vorininkus, kurie dabar gali
kys savo Formaliszka Vakarie Svecziai kurie pribuvo ant kojima, jeigu barsiukas iszlys jeigu ta diena bus apsinaukus kimas nebuvo geriausias. Dai- Lutu la,bai malonu kada llors alų kaip vandeni isz krano leisne ir Szoki Panedelyje, Vasario baliaus ir pagerbė kleboną ir isz savo urovo Vasario (Feb.) ir nebus saulutes, tai pavasaris nos buvo isz Operos, Francuzu,' ezi'a suS’ryztl ir duotl Sryiiai, ti. Anglijos žmones seiles ryja
.(Feb.) 3-czia diena Elk’s Sve parapijieczius: Kunigas Pijus 2-tra diena, tai da bus szeszics jau arti.
Rusu kalbomis, bet dauguma1 lieUlvlszka koncertą. Ji dabar kai paskaito kaip visi Ameritainėje Mahanojuje. Vakariene Czesna isz Mahanoy City; Kun.
buvo isz Vokiecziu. Dainos, už-|,bai°ia savo koncertu marszru- koje aiumauja. paprastas žmoprasidės 8 valanda, po vakarie- Klimas, Shamokin; Kun. Pet bert Stockalis, Agnes Halle, galėjo pribūti ant laidotuvių vardintos “Fnauenliebe und'ta ir važiuoja namo pasilsėti gelis sziandien Anglijoje gauniai invyks szokis.
ras Laumakis, St. Clair, ir Kun. Mary A. Durinko, Gerald Wa isz San Diego, Calif., Alfreda, Leben” geriausiai pasisekė ir del koklos sanvades, m paskui na daug mažiau alaus negu per
—* Kita sanviaite: Nedelioj Jeronimas Bagdonas, Miners ry, .Ann M. Yodis, Geo. Pužas, isz Scranton; Antaną kuris yra gražiausia skambėjo• irdavę važiuoja
vazluoJa toli, net
^et iin Oregon kara gavo. Kad ir geriausias
■T7€>1
i
-in
/Io
aimrvlrf
Ti aa
1
> ■» • • •
laivyne
ir
dabar
randasi
in
| valstija da pasimokinti.1 Ji
sa ' alus,
tpripuola Grabnyczios; Panede- ville, ir vietiniai lietuviu ir kle Ajina Yesolitas, A. Sedariene,
Anglijoje negali su musu
Onai Kaskas proga parodyti
.Jyje Szv. Blažiejaus; Utarnin- bono draugai, Advokatas Cle M. Sucavageiene pons. John Seattle, Washington; Elena visus savo balso gabumus. Szi- ko kad ji nors 'baisiai nuvargus prascziausiu susilyginti.
Jcė Szv. Andriaus Corsini;- Se- tus Kilker ir miesto mayoras Luschas, Anna Morris, Jean Verbyla isz Lenore, N. Caroli tos dainos atpasakoja mote- bet linksma ir jaucziasi laimin JSaliunai Anglijoje tik ke
ette Morris, Aug. Morris, Mrs. na; Ona Žavėt ir Adele. Aleyers riszkes meile ir gyvenimą, jos ga kad net ir Lietuviai ja in- lias valandas in diena atsidaro,
redoj Szv. Agotos; 4 Ketverge Earl Purcell.
Szv* Tituso Vysk., Petnyczioj Visu susirinkuriu vardus ir Aug. Morris, Vitus Karavage, isz Wilmington, Delaware ir džiaugsmus ir sopulius. Ona vertina.
ir kai baczkele isztuszteja, tai
Szv. Romualdo; Snbatoj Szv. pavardes nebuvo galima su Walter Sharako, Walter Sha- deszimts anuku.
ir saliuno durys užsidaro. Da
Kaskas pasirodė ežia ne vien
Laidotuves a sibuvo Szv.
rakiene,
pons.
Syl
Toomey,
S.
Jono isz Alatho.
EUROPAI
SUNKU
bar žmogelis turi eiti isz saliu
rinkti, bet ežia tu vardai ku
tik gabi ir garsi Overos daini
Antano Lietuvis'! skoje bažny
Henchock,
'Frances
Henchock,
no
in saliuna ir tik po stiklą
Shenandoah, Pa. — Joseph riuos mes mateme ar patemyjo- pons. Jos. (Jhikotai, A. Chiko- czioje. Szventas, .Iszkilmingas ninke, bet ir tikra dramos ar
PRISIKELTI
iszsigerti
ir traukti toliau betiste. Visiems Amorikiecziams
Miskel nuo East Mt. Vernon me:
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tiene, V. Mažeikiene, Marion Miszias atlaikaJ LįLun. Pijus
jieszkodamas kur jis ras nors
. ĮJlyczios, likos sužeistas per Gaspadines, kurios tokius Mažeikas, Wellie Vabaljs, Tee Czesa^flBl? V .^City, ku- didele garbe kad Amerikiete,
ežia gimus ir ežia augus, gali varyti isz vienos vietos in kita, pamazgų. Jauni vaikai dabar
mupuolimo anglies laike darbo gardžius ir skanius valgius pa sie Kostick, Je
L'CLUcliVHI
dainas taip gražiai isz- ir taip buvo suardyta visa' gera bizni daro: Jie bėginėja
Knickerbocker kasyklose. Gy gamino,: Ponios: Anna Mikul
Dorothy Bu dnavage, Mary Ka
uainiiioti. Reta kui i dainininke tvarka ir pusiausvyra. Czeko-1 P° saliunus ir kai tik kur randa
skio, Mary Macey, Barbara
dosi Locust Mt. iigoribute.
IBPPffapijos iszdrysta szitas daigas dainuo Slovakijos ir Lenkijos fabrikai kad nauJa baczkeli inrista, jie
lėda, Jos. Kfaleda, Valeria Wa- tarnavo
Stockalis, Anna Boniscavage,
saconis, Jag Wasaconis, pons. klebonas, Kun. ’ Alauskas* ir ti. Iki sziol, tik isz kitu krasz- tuszti, Vokietijoje randasi per] skubinasi in fabrikus ir už keGirardville, Pa. —* Daugiau
Mary Posvlick, Eleanor Goba,
Ed. Fritz, Alphonse Alacheese, Kun. Stanislovas Narbutas isz tu, atvažiavusios svetimtautes daug darbininku ir per mažai
negu szeszi szimtai žmonių su
skatikus pasako darbininAlice Robitis, Antoinette RatFrancis
VlosFrackville.
Kun.
Larry
Regan,
Fr.
Bagdonas,
važiavo ir susirinko ant Szv.
szitas dainas mums dainuoda fabriku tuszti, Vokietijoje ran-]kams kur galima aluezio rasti,
kowsky, Anna Sakaitis, Tillie
.'(Vincento Parapijos Metinio Staczokas, Mary Abromaitis, Rob. Neiss, Geo. Amberlavage, sak taipgi buvo ] irie altoriaus. vo. O mums Lietuviams tai da dasi per daug darbininku ir] Darbininkai meta darba ir skuHelene Amberlavage, St. Yan- Kun. Jeronimas J. Bagdonas didesne garbe kad Lietuvaite per mažai fabriku.
binasi prie tos baczkutes.
Baliaus, kuris sziais metais Ibu- ir Anna Bilskie.
atlaike Szventas Miszias uiž a.
cofskie ir kiti.
yo surengtas pagerbti visa pa
Visi žmones dabar varo bizni Valdžia kaltina bravorinintaip atsižymėjo.
Patarnautojos, kurios taip
a.
Juozą
Pautienių
pirm
negu
' kus ir sako kad bravorininkai
rapijos jaunimą, kuris stojo in
Italijoniszka daina “Una in ta “Black Marketa,” nes
gražiai visiems prie stalu pa
iszkilmingos
Miszios
prasidė

yaiska per kara ir savo krasz tarnavo: Ponios: Leon Radžai, Reading, Pa. f Juozas Pau
valdžia negali nei suvaldyti pnguii prie prieszingos parti
jo. Per pastaruosius kelis me Voee Poeo Fa” tikrai nustebi nei sutvarkyti savo kraszto Jos tyczia sulaiko alų kad
tai taip drąsiai tarnavo. Dau
Anna Wysokie, Anna Kutciu- tienius staiga pasimirė Com tus a.a. Juozas Pautienius at no tuos kurie supranta operos
giau negu trys szimtai jaunu
sky, Isabelle Krick, Anna Fin munity General ligoninėje, kur naujino labai glaudžius ir dainas ir muzika. Ona Kaskas pinigus ar tavora. Hollandijos įmones ant valdžios pyktų,
valdžia iszleidžia milijonus' Darbininkai fabrikuose ir
vyruku ir merginu tarnavo ar
elio t, Blanche Chalada,. Anna jis buvo nuvežtas, kai jis susir draugiszkus ryszius su Kunigu szita daina “Girdžiu Asz Bal- mastu audeklo in Vokietija;1 niainose dabar daug praseziau
mijoje, ir septyni vyrukai savo
Balavage ir paneles: Verna go beeidamas in bažnyczia ant Bagdonu ir jo motina Miners-'Į sėli” sudainavo contralto bal
gyvasti paaukojo ant karo lau
fabrikantai vieszai su vai- dirba ir sako kad darbas daug
Chikotas ir Margaret Jacobs. Alisziu. Juozas Pautienius isz- villeje, kur a.a. Juozas tankiai seliu, nors ji skirta tik gabiau bet
džios
pavelinimu iszsiunczia ta* g'eidau eitu jeigu daugiau alaus
ko.
Tarp susirinkusius ant va ėjo isz savo dukters Tereses atvažiuodavo pasitarti, pasi sioms sopranoms.
audeklą, ir paskui slapta vėl ji butu- Profesorius garsingo OxGaspadines labai gardžius ir karienes ir szokio buvo: M. A. Szaulienes namu, kur jis buvo
Koncertas buvo gražus ir pa
insiveža in savo kraszta ir par-1 f°rd Universiteto, kalbėdamas
skanaus valgius padare, paga Witkoski, pons. Jos. Bagdon, apsigyvenęs, • ir ėjo ant Alisziu skusti ar taip sau pasiszneketi.
sekmingas. Ona Kaskas yra
Pamokslą
pasakė
Kun.
Pi

įduoda
per “Black Marketa” ir Per radŲa pasakė kad net ir
mino. Jaunos merginos ir mo Eva, Patrousky, John Patrous- in Szv. Antano bažnyczia. Dak
Dievo apdovanota ne vien tį^
jus
Czesna.
Klebonas
Kun.
i szimtus tukstaneziu užsidirba.1 studentai daug geriau mokinterys sztarkiai patarnavo prie ky, pons. Adolph Petrouskiai, taras Paul D. Good pasakė kad
gražiu, artistiszku balseliu, 'bet
Alauskas
visiems
(žmonėms
Tukstancziai Francuzu slapta tus^ jeiff11 jie ir j u profesoriai
stalu ir taip darbszcziai darba
Geo. Yenetski, Violet Yenetski, a. a. Pautienius mirė nuo szir- bažnyczioje pasakė kaip jam ir labai gražia iszvaizda, ir visus
parsitraukia daug aukso isz g'autu geresnio aluezio ir didesvosi kad palaike laibai gražia Viktoria Shucavage, Agnes dies ligos.
prie saves triaukianeziu žavėji
visai
parapijai
gaila
netekti
to

užsienio ir paskui ji užkasa n*us skunerius.______
tvarka. Visi susirinkusieji ge
Zincavage, pons. Joseph Gla- Velionis buvo vienas isz se kio gero, labdaringo ir prakil mu: Pažinti Ona Kaskas reiszrai, skaniai ir pilnai pavalgė, ibiai, pons. George Padamon- niausiu Lietuviu Readinge. Jis
tvarte. Rusijos žmones vagia'
naus 'žmogaus kaip Juozas kia ja isz sykio pamylėti. Jos nuo valdiszku fabriku ir ūkia 26 ŽUVO EROPLAbe jokio triukszmo, stumdymo
sky, pons. Kuzmickas, Frances suorganižiavo Lietuviu parapi Pautienius ‘buvo.
būdas szvelnus, priimnus ir
ar per didelio susikimszimo.
L. Kell, Joseph Kuotka, Dolo ja Readinge ir per 53 metus
NO NELAIMĖJE
malonus. Ji szi vakara neszio- ir ant savo ukiu visai mažai
Vikaras Kunigas Albinas
ko
augina
nes
jiems
neužsimo
res Mažeika, Bette Abramitis, darbavosi bažnycziai, parapi
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
jo gražia, juoda suknele, prie
Neverauskas,
pagelbėdamas C. Jianulewicziene ir Anthony jai ir lietuviams. Jis sutvėrė PUIKUS DAINŲ
ka
kai
valdžia
visa
perteklių
kurios buvo prisegtas dvi or
pasisavina.
Į keturias dienas. Eroplana vaiklebonui, Kunigui Mykolui Janulewicz isz Shenandoah. J. Szv. Antano Paszelpos drau
chidėjos,
gėlės. Gėlės 'buvo jai
KONCERTAS
Daumantui, sumaniai ir pasek Malinowski, Mary Zagorski ir gyste Reiadingo mieste, ir buvo
paaukotos Lietuviu Moterių Susisiekimas labai prastas ravo John Papajik isz New
ne vien tik žmonėms, bet ir ta-] York, ir ant jo leke keli misimingai darbavosi ir viską ren Anna Szematowicz sz Mahanoy uolus ir isztikimas narys Szv.
POTTSVILLE, PA. — Ona Schuylkill Apskrities Kliubo.
voro ir maisto ‘ padalinimui ar jonieriai ir j u maži vaikai,
gė ir tvarkė.
City. John Fritz, John Zutlas, Vardo draugystes.
Kaskas, Lietuve Metropolitan Kai kuriems vyriszkiams akys
Vargonininkas, Profesorius Thomas Grigis, Eddie Ketu- Velionis palieka: Teresa Operos artiste, daininke, 'buvo . pradėjo spokseti, o kelios mo- pardavimui ir pirkimui. Vie Ponia F. Miller važiavo su
Vladas Saurys labai sumaniai sky, Bob Simony, Alberta Wil Szauliene, pas kurie jis buvo] pakviesta duoti kulturinga tereles net ir pasipiktinio kad noj vietoj visko per daug ran- trimis savo vaikais net isz Kair tikrai lietuviszkai su pijami kinson, Isabel Stockaliene, Al- apsigyvenęs; Juozu, kuris ne- dainų koncertą in Pottsville Onos suknele buvo, sulyg ju dasi ir ūkininkai ir fabrikantai nados pas savo vyra. Lakūnas
turi už pusdyke parduoti, kitoj] Papajik, kai tik pakilo su savo
vede visus susirinkusius su
eroplanu, del kokios nežinomos
vietoj žmones badu mirszta.
gražiomis lietuviszkomis dai
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Gyvenimas
visiems
labai
1
priežasties
nutraukė visus su.... Hired Hand. ...
REDDY KILOWATT
nomis.
sunkus ir prastas. Darbininkas Į sisiekimus su eroplanu prižiuKunigas Pijus Czesna, kle
labiausiai nukentejo, nes jis retojais ant žemes ir už pusvabonas S,zv. Juozapo Parapijos,
mažai
ka gali su savo alga nu-] landžio nukrito, susidaužė ir
Mahanoy City, pasakė (gražia
sipirkti. Darbo žmones, ir tie užsidegė.
kalba, kuria jis pamargino su
kurie
siz žemes vaisiu gyvena,] Vienas to eroplano sparnas
pasakėlėmis ir juokais. Tik
kaip tai ūkininkai tai geriau buvo rastas apie mylia nuo tos
gaila kad mažai kas isz susirin
gyvena,
nes jiems nereikia nei vietos kur eroplanas nukrito,
kusiu girdėjo ar klausiesi tos
pirkti nei parduoti.
| Isz to yra spėjama kad gal erojo gražios kalbos, nes kaip tik
Fabrikai negali atsidaryti ir planas susprogo padangėse,
tuo laiku vieni stojo ir kiti sė
THE THINGS HE PRODUCES ARE GOOD
dirbti,
nes jiems tavoro truks-] Beveik szitoje paczioje vietoje
EZEK1AL ICHAbOD CARMICHAEL BRAY
do prie stalo.
BUT HE'S SLOW
STILL LIVES IN THE MANNER
ta. Tie fabrikai kurie dirba ir | kitas didelis eroplanas susidauAND HE'S SLAVING FROM SUN-UP
. Lenke, Ponia Stella Ciszek,
TO TWILIGHT'5 LAST GLOW
OF GRANDFATHER'S DAY
gamina
viską, turi pasiunsti, že tik trimis dienomis pirmiau.
jsz Shenandoah, pasveikino

Žinios Vietines

